
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000008/2018

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ:  12.642.623/0001-47

AVENIDA  AFONSO CLÁUDIO, 721 - Centro - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000008/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000001993

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000040/2017 001508/2017

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00059 - SETOR DE RECURSOS HUMANOSLocal

MarcaItem

FITA CORRETIVA

descrição:
- fita corretiva ,
- largura: 4 mm ,
- comprimento: 8 m ,
- indicacao de uso: escrita caneta esferografica, desenhos,
fax, copias e impressos ,
- complemento: com tampa protetora ,
- unidade de fornecimento: caixa 6 unidades

19,751,00 19,75CX079 MAXPRINT681

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

1.599,4812,00 133,29CX124 REPORT684

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              1.619,23

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

AGENDA PERMANENTE

descrição:
- brochura,
- capa dura e costurada,
- 01 dia por página,
- 384 páginas.
- com marcador.
- dimensões aproximadas axlxp 21,2 x 15 x 2 cm

59,004,00 14,75UN001 TILIBRA404

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
- barbante nº 8,
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,
- 8 (oito) fios,
- acabamento superficial cru,
- com qualidade em toda sua extensão.
- embalagem conforme praxe do fabricante,
- com identificação do produto,
- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

9,762,00 4,88RL010 SOVAM405

FITA CORRETIVA

descrição:
39,502,00 19,75CX079 MAXPRINT422

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- fita corretiva ,
- largura: 4 mm ,
- comprimento: 8 m ,
- indicacao de uso: escrita caneta esferografica, desenhos,
fax, copias e impressos ,
- complemento: com tampa protetora ,
- unidade de fornecimento: caixa 6 unidades

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

3.998,7030,00 133,29CX124 REPORT426

SETOR DE COMPRAS:              4.106,96

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03

descrição:
- material da almofada: tecido de
longa duracao recarregavel;
- com entintamento;
- cor da tinta: azul;
- material do estojo em plastico;
- unidade de fornecimento: 1 unidade

2,391,00 2,39UN003 STARPRINT636

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
- barbante nº 8,
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,
- 8 (oito) fios,
- acabamento superficial cru,
- com qualidade em toda sua extensão.
- embalagem conforme praxe do fabricante,
- com identificação do produto,
- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

4,881,00 4,88RL010 SOVAM601

FITA CORRETIVA

descrição:
- fita corretiva ,
- largura: 4 mm ,
- comprimento: 8 m ,
- indicacao de uso: escrita caneta esferografica, desenhos,
fax, copias e impressos ,
- complemento: com tampa protetora ,
- unidade de fornecimento: caixa 6 unidades

19,751,00 19,75CX079 MAXPRINT621

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

2.665,8020,00 133,29CX124 REPORT624

QUADRO BRANCO NAO MAGNETICO 1.20 X 0.90

descrição:
130,362,00 65,18UN175 CORTIART634

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
confeccionado em laminado melaminico (formica) branco
brilhante; moldura em aluminio anodizado fosco;
suporte para apagador; deverá acompanhar:
- apagador proprio;  - acessórios para instalação.

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.823,18

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              8.549,37

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03

descrição:
- material da almofada: tecido de
longa duracao recarregavel;
- com entintamento;
- cor da tinta: azul;
- material do estojo em plastico;
- unidade de fornecimento: 1 unidade

23,9010,00 2,39UN003 STARPRINT166

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - COR PRETA

descrição:
- material da almofada: tecido de
longa duracao recarregavel;
- com entintamento;
- cor da tinta: preto;
- material do estojo em plastico;
- unidade de fornecimento: 1 unidade

23,9010,00 2,39UN004 STARPRINT167

CAPA PARA ENCADERNAÇÃO
36,00200,00 0,18UND.039 PLASCONY144

CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO
em polipropileno tamanho a4 pacote com 200 unidades na
cor preta

166,405,00 33,28PCT056 MIDIA MAIS145

CORDÃO RABO DE RATO

descrição:
- cordão rabo de rato
100% poliéster
rolo com 50m x 2mm aproximadamente

166,0020,00 8,30RL057 SAO JOSE154

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210 X 297 MM) - ATÉ
40 FOLHAS

descrição:
- espiral p/encadernacao material: cloreto de polivinila (pvc)
- modelo: simples
- diametro: 9 mm
- altura: 33 cm
- capacidade: 50 folhas
- cor: preto
- unidade de fornecimento: pacote 100 unidades
-acompanha capa plástica para frente e verso, na cor preta
e transparente.

4,161,00 4,16PC064 GRANFOR159

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

6.664,5050,00 133,29CX124 REPORT193

PAPEL XEROGRÁFICO A4

descrição:
19.993,50150,00 133,29CX125 REPORT807

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA

descrição:
- pistola aplicadora de cola quente,
- para bastao de cola de 7 mm diametro,
- 40 watts,
- bivolt (110/120);
- corpo em plastico;
- ponta metalica;
- gatilho que permita o fluxo continuo;

210,2020,00 10,51UN167 JOCAR158

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              27.288,56

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
- barbante nº 8,
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,
- 8 (oito) fios,
- acabamento superficial cru,
- com qualidade em toda sua extensão.
- embalagem conforme praxe do fabricante,
- com identificação do produto,
- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

488,00100,00 4,88RL010 SOVAM274

LAPIS BORRACHA

descrição:
- ecolápis borracha;
- ideal para apagar tinta de caneta esferográfica ;
- caixa com 12 unidades.

272,4020,00 13,62CX094 LABRA224

LÁPIS DE COR C/ 24 CORES

descrição:
-lápis de cor,
-tamanho grande,
-cores variadas,
- excelente cobertura ao riscar,
-mina inteiriça,
- madeira de uma só qualidade,
- perfeito a´pontamento,
- caixa com 24 unidades,
-com selo do inmetro.

5.940,001000,00 5,94CX101 LABRA225

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

6.664,5050,00 133,29CX124 REPORT281

PAPEL XEROGRÁFICO A4

descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),

73.309,50550,00 133,29CX125 REPORT808
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO Nº 0

descrição:
-cabo: curto,
-composição: sintético
-formato: redondo

151,20120,00 1,26UN158 CONDOR270

PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA

descrição:
- pistola aplicadora de cola quente,
- para bastao de cola de 7 mm diametro,
- 40 watts,
- bivolt (110/120);
- corpo em plastico;
- ponta metalica;
- gatilho que permita o fluxo continuo;

525,5050,00 10,51UN167 JOCAR282

ESCOLAS MUNICIPAIS:              87.351,10

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
- barbante nº 8,
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,
- 8 (oito) fios,
- acabamento superficial cru,
- com qualidade em toda sua extensão.
- embalagem conforme praxe do fabricante,
- com identificação do produto,
- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

146,4030,00 4,88RL010 SOVAM480

LÁPIS DE COR C/ 24 CORES

descrição:
-lápis de cor,
-tamanho grande,
-cores variadas,
- excelente cobertura ao riscar,
-mina inteiriça,
- madeira de uma só qualidade,
- perfeito a´pontamento,
- caixa com 24 unidades,
-com selo do inmetro.

5.940,001000,00 5,94CX101 LABRA461

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

6.664,5050,00 133,29CX124 REPORT476

PAPEL XEROGRÁFICO A4

descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),

33.322,50250,00 133,29CX125 REPORT809
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO Nº 0

descrição:
-cabo: curto,
-composição: sintético
-formato: redondo

50,4040,00 1,26UN158 CONDOR443

PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA

descrição:
- pistola aplicadora de cola quente,
- para bastao de cola de 7 mm diametro,
- 40 watts,
- bivolt (110/120);
- corpo em plastico;
- ponta metalica;
- gatilho que permita o fluxo continuo;

315,3030,00 10,51UN167 JOCAR477

CRECHES MUNICIPAIS:              46.439,10

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              161.078,76

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

AGENDA PERMANENTE

descrição:
- brochura,
- capa dura e costurada,
- 01 dia por página,
- 384 páginas.
- com marcador.
- dimensões aproximadas axlxp 21,2 x 15 x 2 cm

147,5010,00 14,75UN001 TILIBRA738

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03

descrição:
- material da almofada: tecido de
longa duracao recarregavel;
- com entintamento;
- cor da tinta: azul;
- material do estojo em plastico;
- unidade de fornecimento: 1 unidade

14,346,00 2,39UN003 STARPRINT740

BATERIA DE LÍTIO 3V (CR 2032)

descrição:
- para balança digital de uso pessoal
- modelo bal-15az/bal-15am/bal-150ve/bal-150 pa

88,00100,00 0,88UN011 ELGIM742

CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA AZUL

descrição:
- caderno brochurão,
- 96 folhas pautadas,
- capa dura,
- cor azul

165,6060,00 2,76UN022 TILIBRA749

CORDÃO RABO DE RATO

descrição:
- cordão rabo de rato
100% poliéster
rolo com 50m x 2mm aproximadamente

33,204,00 8,30RL057 SAO JOSE763

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
FITA CORRETIVA

descrição:
- fita corretiva ,
- largura: 4 mm ,
- comprimento: 8 m ,
- indicacao de uso: escrita caneta esferografica, desenhos,
fax, copias e impressos ,
- complemento: com tampa protetora ,
- unidade de fornecimento: caixa 6 unidades

59,253,00 19,75CX079 MAXPRINT771

LÁPIS CARPINTEIRO
descrição:
uso profissional na área de carpintaria, marcenaria,
construção, etc.
grafite de ótima qualidade na cor preta com fácil
visualização, seu uso pode ser em madeiras, papel,
alvenaria, gesso, etc.
caixa com 50 unidades.

90,324,00 22,58CX100 LABRA803

LÁPIS DE COR C/ 24 CORES

descrição:
-lápis de cor,
-tamanho grande,
-cores variadas,
- excelente cobertura ao riscar,
-mina inteiriça,
- madeira de uma só qualidade,
- perfeito a´pontamento,
- caixa com 24 unidades,
-com selo do inmetro.

23,764,00 5,94CX101 LABRA776

PAPEL CARBONO DUPLA FACE 210 X 297 MM

descrição:
- tamanho a4,
- na cor azul/roxo,
- caixa com 100 unidades.

40,302,00 20,15CX109 HARDCOPY779

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

6.664,5050,00 133,29CX124 REPORT780

PAPEL XEROGRÁFICO A4

descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

46.651,50350,00 133,29CX125 REPORT812

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              53.978,27

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              53.978,27

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
9,762,00 4,88RL010 SOVAM347

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- barbante nº 8,
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,
- 8 (oito) fios,
- acabamento superficial cru,
- com qualidade em toda sua extensão.
- embalagem conforme praxe do fabricante,
- com identificação do produto,
- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

1.866,0614,00 133,29CX124 REPORT383

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              1.875,82

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              1.875,82

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
- barbante nº 8,
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,
- 8 (oito) fios,
- acabamento superficial cru,
- com qualidade em toda sua extensão.
- embalagem conforme praxe do fabricante,
- com identificação do produto,
- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

97,6020,00 4,88RL010 SOVAM534

CORDÃO RABO DE RATO

descrição:
- cordão rabo de rato
100% poliéster
rolo com 50m x 2mm aproximadamente

83,0010,00 8,30RL057 SAO JOSE553

LAPIS BORRACHA

descrição:
- ecolápis borracha;
- ideal para apagar tinta de caneta esferográfica ;
- caixa com 12 unidades.

68,105,00 13,62CX094 LABRA565

LÁPIS DE COR C/ 24 CORES

descrição:
-lápis de cor,
-tamanho grande,
-cores variadas,
- excelente cobertura ao riscar,
-mina inteiriça,
- madeira de uma só qualidade,
- perfeito a´pontamento,
- caixa com 24 unidades,
-com selo do inmetro.

594,00100,00 5,94CX101 LABRA566

PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA
315,3030,00 10,51UN167 JOCAR582

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
descrição:
- pistola aplicadora de cola quente,
- para bastao de cola de 7 mm diametro,
- 40 watts,
- bivolt (110/120);
- corpo em plastico;
- ponta metalica;
- gatilho que permita o fluxo continuo;

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              1.158,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              1.158,00

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03

descrição:
- material da almofada: tecido de
longa duracao recarregavel;
- com entintamento;
- cor da tinta: azul;
- material do estojo em plastico;
- unidade de fornecimento: 1 unidade

4,782,00 2,39UN003 STARPRINT527

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
- barbante nº 8,
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,
- 8 (oito) fios,
- acabamento superficial cru,
- com qualidade em toda sua extensão.
- embalagem conforme praxe do fabricante,
- com identificação do produto,
- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

14,643,00 4,88RL010 SOVAM511

FITA CORRETIVA

descrição:
- fita corretiva ,
- largura: 4 mm ,
- comprimento: 8 m ,
- indicacao de uso: escrita caneta esferografica, desenhos,
fax, copias e impressos ,
- complemento: com tampa protetora ,
- unidade de fornecimento: caixa 6 unidades

79,004,00 19,75CX079 MAXPRINT490

FITA MATRICIAL PARA IMPRESSORA DE CHEQUES
BEMATECH - DP 20 76,9010,00 7,69UN080 MENNO517

PAPEL CARBONO DUPLA FACE 210 X 297 MM

descrição:
- tamanho a4,
- na cor azul/roxo,
- caixa com 100 unidades.

80,604,00 20,15CX109 HARDCOPY524

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

3.865,4129,00 133,29CX124 REPORT510

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
PAPEL XEROGRÁFICO A4

descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

9.463,5971,00 133,29CX125 REPORT810

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              13.584,92

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              13.584,92

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
- barbante nº 8,
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,
- 8 (oito) fios,
- acabamento superficial cru,
- com qualidade em toda sua extensão.
- embalagem conforme praxe do fabricante,
- com identificação do produto,
- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

4,881,00 4,88RL010 SOVAM100

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

1.866,0614,00 133,29CX124 REPORT128

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              1.870,94

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              1.870,94

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

AGENDA PERMANENTE

descrição:
- brochura,
- capa dura e costurada,
- 01 dia por página,
- 384 páginas.
- com marcador.
- dimensões aproximadas axlxp 21,2 x 15 x 2 cm

59,004,00 14,75UN001 TILIBRA300

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03

descrição:
- material da almofada: tecido de
longa duracao recarregavel;
- com entintamento;
- cor da tinta: azul;
- material do estojo em plastico;
- unidade de fornecimento: 1 unidade

2,391,00 2,39UN003 STARPRINT301

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - COR PRETA

descrição:
- material da almofada: tecido de
longa duracao recarregavel;
- com entintamento;
- cor da tinta: preto;
- material do estojo em plastico;
- unidade de fornecimento: 1 unidade

2,391,00 2,39UN004 STARPRINT302

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

1.999,3515,00 133,29CX124 REPORT329

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              2.063,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              2.063,13

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

AGENDA PERMANENTE

descrição:
- brochura,
- capa dura e costurada,
- 01 dia por página,
- 384 páginas.
- com marcador.
- dimensões aproximadas axlxp 21,2 x 15 x 2 cm

295,0020,00 14,75UN001 TILIBRA063

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
- barbante nº 8,
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,
- 8 (oito) fios,
- acabamento superficial cru,
- com qualidade em toda sua extensão.
- embalagem conforme praxe do fabricante,
- com identificação do produto,
- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

48,8010,00 4,88RL010 SOVAM064

CORDÃO RABO DE RATO

descrição:
- cordão rabo de rato
100% poliéster
rolo com 50m x 2mm aproximadamente

8,301,00 8,30RL057 SAO JOSE084

LÁPIS DE COR C/ 24 CORES

descrição:
-lápis de cor,
-tamanho grande,
-cores variadas,
- excelente cobertura ao riscar,
-mina inteiriça,
- madeira de uma só qualidade,
- perfeito a´pontamento,
- caixa com 24 unidades,
-com selo do inmetro.

594,00100,00 5,94CX101 LABRA025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

6.664,5050,00 133,29CX124 REPORT037

PAPEL XEROGRÁFICO A4

descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

19.993,50150,00 133,29CX125 REPORT806

PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA

descrição:
- pistola aplicadora de cola quente,
- para bastao de cola de 7 mm diametro,
- 40 watts,
- bivolt (110/120);
- corpo em plastico;
- ponta metalica;
- gatilho que permita o fluxo continuo;

105,1010,00 10,51UN167 JOCAR055

QUADRO BRANCO NAO MAGNETICO 1.20 X 0.90

descrição:
confeccionado em laminado melaminico (formica) branco
brilhante; moldura em aluminio anodizado fosco;
suporte para apagador; deverá acompanhar:
- apagador proprio;  - acessórios para instalação.

130,362,00 65,18UN175 CORTIART062

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              27.839,56

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              27.839,56

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

AGENDA PERMANENTE

descrição:
- brochura,
- capa dura e costurada,
- 01 dia por página,
- 384 páginas.
- com marcador.
- dimensões aproximadas axlxp 21,2 x 15 x 2 cm

73,755,00 14,75UN001 TILIBRA688

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - COR PRETA

descrição:
- material da almofada: tecido de
longa duracao recarregavel;
- com entintamento;
- cor da tinta: preto;
- material do estojo em plastico;
- unidade de fornecimento: 1 unidade

4,782,00 2,39UN004 STARPRINT689

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
- barbante nº 8,

9,762,00 4,88RL010 SOVAM691

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,
- 8 (oito) fios,
- acabamento superficial cru,
- com qualidade em toda sua extensão.
- embalagem conforme praxe do fabricante,
- com identificação do produto,
- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

FITA CORRETIVA

descrição:
- fita corretiva ,
- largura: 4 mm ,
- comprimento: 8 m ,
- indicacao de uso: escrita caneta esferografica, desenhos,
fax, copias e impressos ,
- complemento: com tampa protetora ,
- unidade de fornecimento: caixa 6 unidades

79,004,00 19,75CX079 MAXPRINT720

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

6.664,5050,00 133,29CX124 REPORT726

PAPEL XEROGRÁFICO A4

descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

19.993,50150,00 133,29CX125 REPORT811

GABINETE DO PREFEITO:              26.825,29

GABINETE DO PREFEITO:              26.825,29

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

799,746,00 133,29CX124 REPORT016

PROCURADORIA GERAL:              799,74

PROCURADORIA GERAL:              799,74

00026 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00553 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALLocal

MarcaItem

PAPEL XEROGRÁFICO A4

...descrição:
533,164,00 133,29CX124 REPORT662
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional,
elevado grau de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              533,16

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              533,16

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        300.156,96
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